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  איפה לחפש את זה?
 למידע על זכויות ושירותים בנושאי רווחה ישוריםק

 
 צרכים מיוחדים סיוע משפטי ביטוח לאומי אתרים כלליים

 כל הנושאים -כל זכות

 ותוניםריכים וזכמד -כל זכות

 בקהילה מרכזי זכויות -ידיד

 גילי תמיר -מגיע לכם

 שירות ייעוץ לאזרח -שי"ל

 מאגר החקיקה הלאומי -כנסת

מידע  -מרכז מיפוי ישראל
 גיאוגרפי 

 תזכירי חוק -קשרי ממשל

ילקוט  -משרד המשפטים
 הפרסומים

רשות  -ד התחבורהמשר
 הרישוי

 -האגודה לזכויות האזרח
 זכותונים

 

 זכויות מקבלי קצבאות

 מחשבוני זכויות

 וועדות רפואיות -יד מכוונת

 סיוע משפטי לנשים  -רקמן

פורטל סיוע  -כל זכות
 משפטי

מערך הקליניקות לסיוע 
 משפטי אוניברסיטת בר אילן

 

מסגרות, זכויות  -קשר
 אנשים עם מוגבלויות 

הורים לילדים עם פורטל 
משרד  -צרכים מיוחדים

 החינוך

נציבות שוויון לאנשים עם 
 מוגבלויות

 אנשים עם אוטיזם -אלו"ט

 ש"ה אנשים עם מ -אקימידע

 הנגשה -נגישות ישראל

אנשים עם לקות  -מגדל אור
 ראיה

 קצבת נכות כללית

 זכאות לסל שיקום

 תעסוקה דיור חינוך רווחה
משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 תקנון עבודה סוציאלית -תע"ס

 

 

 משרד החינוך

 משרד החינוך -חוזרי מנכ"ל

 ירות הפסיכולוגיהש -שפינ"ט

 משרד השיכון

 סיוע בשכר דירה -אלונים

 סיוע בשכר דירה -מילגם

 סיוע בשכר דירה -עמידר

 

מרכז הכוון תעסוקה  -רבדים
 לאנשים עם מוגבלות

מאגר  -שירות התעסוקה
  קורסים אונליין

Jobiz- משרות ומכרזים 

 ממשלתיים

 

 חובות והוצאה לפועל משפחות חד הוריות עלייה וקליטה בריאות
 כל הבריאות

 משרד הבריאות

 קרן דולב לצדק רפואי

 משרד העלייה והקליטה

 מדריך לעולה

 פורטל עולים -כל זכות

זכויות משפחות  -כל זכות
 חד הוריות

סיוע אחרי  -מתנות קטנות
 לידה 

 לימודים מלגות קציר 

שילוב  -נתיבים לתעסוקה
 בעבודה

 רשות האכיפה והגבייה

קורסים, הכשרות,  -פעמונים
 טיפים, מחשבונים

מידע  -ללא חובות -דף חדש
 וכלים

.התוספות שלי..     
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